Reviderat förslag till partistadgar för Demokraterna.
Antogs vid ordinarie årsmöte 2021-05-27

§ 1. Grundidé
Demokraterna har som strävan att utveckla Göteborg och skapa en bättre livsmiljö för stadens
invånare. Detta skall ske via politiskt arbete i samarbete med göteborgarna i en öppen dialog.
§ 2. Organisation
Partiets namn är Demokraterna. Partiet har sitt säte i Göteborg. Partiets verksamhetsår och
räkenskapsår är kalenderår.
§ 3. Medlemskap

3:1 Medlem och medlems rättigheter
Medlem är den som delar partiets värderingar, följer partiets stadgar och har betalt fastställd
medlemsavgift.
Medlem har motionsrätt till årsmötet samt yttranderätt och yrkanderätt vid partiets årsmöte och övriga
medlemsmöten.
Rösträtt vid årsmöte och övriga medlemsmöten tillkommer endast medlem som är myndig samt
folkbokförd i Göteborgs kommun.

3:2 Medlemsavgift
Medlemsavgift för nästkommande år fastställs av årsmötet.
Medlemsavgift gäller för kalenderår. Avgift för ny medlem som betalas efter den 1 september gäller
även för nästkommande kalenderår.

3:3 Underlag för röstlängd
Underlag för röstlängd vid ordinarie årsmöte, extra årsmöte samt nomineringsmöte utgörs av
röstberättigade medlemmar som är upptagna i medlemsregistret den dag som kallelse till mötet
skickas.

3.4 Valbarhet och representation
Medlemskap är en förutsättning för att kunna bli nominerad till att representera partiet på vallistor.

3:5 Utträde och uteslutning
Medlem som vill gå ur partiet skall anmäla detta skriftligen i brev eller via mail till partistyrelsen.
Medlem som inte har betalt sin medlemsavgift senast en månad efter påminnelse anses ha lämnat
partiet.
Medlem som bryter mot stadgarna eller som uppenbart motarbetar eller skadar partiet kan, efter att
vederbörande haft möjlighet att inom sju dagar skriftligen yttra sig om eventuell uteslutning, genom
majoritetsbeslut i styrelsen uteslutas ur partiet och skall omedelbart lämna varje befattning
vederbörande innehar.

§ 4. Årsmöte
Årsmötet är partiets högsta beslutande organ där medlem äger rösträtt enligt moment 3:1 och 3:3.

4.1 Tid och plats
Ordinarie Årsmöte skall hållas före utgången av maj månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.
Undantag kan göras vid uttalad samhällsstörande kris.

4.2 Kallelse
Kallelse till årsmöte skall ske senast tre veckor före mötet och kan ske via mail samt på partiets
hemsida.
Om förslag finns om stadgeändring eller annan fråga av väsentlig betydelse skall detta anges i kallelsen.
Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse, revisorernas berättelse, förslag från styrelsen,
inkomna motioner från medlemmarna med styrelsens yttrande samt valberedningens förslag skall
finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen skall anges var dessa
handlingar finns tillgängliga.

4:3 Motioner
Förslag från medlem (motion) att behandlas på årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast en månad
före årsmötet. Styrelsen skall till årsmötet lämna skriftligt yttrande över motionen.

4:4 Punkter att behandla vid ordinarie årsmöte
Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden behandlas:
1.
Val av mötesordförande och mötessekreterare.
2.
Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare.
3.
Fastställande av röstlängd för mötet.
4.
Fråga om årsmötet har utlysts på rätt sätt.
5.
Fastställande av dagordning.
6.
Styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning.
7.
Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning.
8.
Fastställande av resultat- och balansräkning.
9.
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
10. Fastställande av antal styrelseledamöter.
11. Val av styrelseordförande för en tid av ett år.
12. Val av partiledare för en tid av ett år.
13. Val av styrelseledamöter.
14. Val av en auktoriserad revisor samt av ersättare för denna för en tid av ett år.
15. Val av valberedning, tillika nomineringskommitté, bestående av minst tre och högst fem
ledamöter.
16. Information från styrelsen om verksamhetsplan och budget för kommande år.
17. Beslut om medlemsavgift för nästkommande kalenderår.
18. Förslag från styrelsen (propositioner).
19. Behandling av inkomna motioner.
20. Övriga frågor.
21. Mötets avslutande.

4:5 Beslutsformer
Omröstning vid årsmötet sker öppet förutom vid votering vid personval då omröstningen skall vara
sluten. Röstning får ej ske med fullmakt.
Utgången av öppen omröstning bestäms genom enkel majoritet, utom vid omröstning i frågor om
stadgeändring eller upplösning av partiet då kvalificerad majoritet krävs enligt §§ 10 respektive 11. ”
Vid sluten omröstning ska valsedel, för att vara giltig, uppta så många namn av de föreslagna
kandidaterna som valet avser.
Vid lika röstetal avgörs personval med lotten och övriga frågor i enlighet med den mening som
ordföranden biträder. Om särskilt vald mötesordförande saknar formell rösträtt avgörs även övriga
frågor genom lottning.
Styrelsemedlem äger ej rösträtt vid fråga om ansvarsfrihet för styrelsen samt vid val av revisorer.
§ 5. Extra årsmöte
Extra årsmöte skall äga rum när styrelsen så beslutar eller när två tredjedelar av partiets medlemmar
skriftligen så begär.
Styrelsen skall kalla till extra årsmöte senast tre veckor efter att skriftlig begäran erhållits.
Kallelse skall ske senast två veckor före extra årsmöte såvida inte särskilda omständigheter fordrar
kortare kallelsetid.
Vid extra årsmöte får endast ärende som angetts i kallelsen behandlas.
§ 6. Medlemsmöten
Medlemsmöten hålls när styrelsen så beslutar. Kallelse till medlemsmöte skall sändas till
medlemmarna senast två veckor före mötet.
§ 7. Styrelsen
Årsmötet väljer en styrelse som består av ordförande samt därutöver jämnt antal styrelsemedlemmar –
lägst fyra och högst åtta.
Vid årsmötet sker årligen val av ordförande samt av halva antalet ledamöter som väljes på två år.
Övriga väljes på ett år.
Styrelsen utser inom sig de poster som erfordras.
Vid årsmötet väljes partiledare för en tid av ett år.

7.1 Styrelsens sammanträden
Styrelsen sammanträder efter kallelse av ordföranden eller när minst hälften av styrelseledamöterna så
begär.
Protokoll skall justeras av mötesordföranden och av en särskilt utsedd protokolljusterare.

7.2 Styrelsens beslutsordning
Mellan årsmötena är styrelsen partiets högsta beslutande organ. Styrelsen är beslutsmässig när samtliga
ledamöter kallats och minst halva antalet ledamöter är närvarande.
Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

7.3 Styrelsens uppdrag
Styrelsens uppdrag är att:
1.
Planlägga och leda partiets verksamhet.
2.
Ansvara för kallelse till årsmötet, dess genomförande och uppföljning av dess beslut.
3.
Ansvara för partiets ekonomi.
4.
Ansvara för all formalia som partiets verksamhet medför.
5.
Ansvara för valarbetet.
6.
Erbjuda medborgarna forum för politisk verksamhet och politiskt engagemang.
7.
Möjliggöra för revisor att fortlöpande ta del av verksamheten
§ 8. Kandidatnominering

8.1 Ansvar och regler
Nomineringskommittén framlägger förslag till regler och riktlinjer för kandidatnominering till
årsmötet. Årsmöte som hålls året före valår beslutar om regler för nomineringsprocessen.
Nomineringskommitténs förslag till kandidater skall finnas tillgängligt för alla medlemmar minst en
vecka före nomineringsmötet.
Styrelsen är ansvarig för att lämna in samtliga fastställda listor till ansvarig valmyndighet.

8.2 Valbarhet
Varje partimedlem som är valbar enligt lag kan föreslås som kandidat.
8:3 Nomineringsmöte
Nomineringsmöte skall äga rum senast före mars månads utgång under valår.
Nomineringsmötet har att fastställa partiets valsedlar till aktuella val.
§ 9 Räkenskaper och revision
Revisorn har rätt att fortlöpande ta del av partiets räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll samt
övrig verksamhet.
Partiets räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast en månad före årsmötet.
Revisorerna skall senast två veckor före årsmötet överlämna sin revisionsberättelse till styrelsen.
§ 10. Ändring av stadgar
Ändring av dessa stadgar sker genom beslut med tre fjärdedelars majoritet vid ordinarie årsmöte eller
genom beslut med enkel majoritet vid två på varandra följande ordinarie årsmöten.
§ 11. Upplösning av partiet
För upplösning av partiet krävs beslut med minst tre fjärdedelars majoritet vid två på varandra följande
årsmöten med minst tre månaders mellanrum. Vid en upplösning skall partiets tillgångar användas till
ändamål som ligger i linje med partiets värderingar.
§ 12. Elektronisk kommunikation
Eftersom en stor del av partiets kommunikation kommer att ske elektroniskt skall sådan
kommunikation anses likvärdig med pappersburen kommunikation.

